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Díjazta a Telekom a fenntarthatóság céges elkötelezettjeit 
 

A Magyar Telekom hagyományaitól eltérően idén először minden Magyarországon 

működő vállalat részére megnyitotta a DELFIN Díjat, és díjazta a fenntarthatóság terén 

kiemelkedő szerepet vállaló beszállítói mellett pályázó egyéb vállalatokat is. 
 

A DELFIN Díjat (Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért) már 

hatodik alkalommal adták át, három kategóriában. Ünnepélyes keretek között, június 21-

én, a XIV. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetésen adták át a Magyar Telekom által 

alapított DELFIN Díjat (Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért). A díjjal 

olyan cégeket ismer el a vállalat, akiknek a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségük 

kimagasló és ezen a területen elért teljesítményük példaértékű. 

 

A "Megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében" kategóriában az Interpower 

Kft.-t díjazták. Az Interpower megoldása, a távközlési egyenáramú berendezések 

korszerűsítése során kiemelten veszi figyelembe a környezetvédelmi és energiatakarékossági 

kérdéseket. Az innováció eredményeként közel 2000 MWh energia takarítható meg, így 1240 

tonna CO2 kibocsátásától mentesül a Magyar Telekom.  

 

A „Esélyegyenlőség támogatása, diszkrimináció-mentesség segítése vállalaton belül és 

kívül” kategóriában a zsűri két díjat ítélt oda. Az egyik díj tulajdonosa a Fogyatékosügyi 

Kommunikációs Intézet. Az Intézet Magyarországon a fogyatékos emberek és szervezeteik 

kommunikációját fejlesztő, valamint gazdasági társaságok esélyegyenlőségi törekvéseit segítő 

szolgáltatásokat és a hozzájuk kapcsolódó tárgyi eszközöket értékesítő webshopot üzemeltet 

(Értéksziget). A másik díjat a Job Személyzeti Tanácsadó Kft. nyerte. A RehabJob 

(www.rehabjob.hu) divízió szolgáltatásain keresztül igyekszik megkönnyíteni a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók integrációját, támogatja a munkaadók toborzási 

tevékenységét, segíti a két fél egymásra találását, valamint a mindennapokban is használható 

szakmai segítséget nyújt a munkaadók számára. 

 

A „Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás” kategóriában a Wagner Solar Hungária 

Kft. hozhatta el a fődíjat. A Wagner Solar Hungária Kft. küldetésének tekinti, hogy a Pest 

megyében élők számára népszerűsítse a megújuló energiaforrások hasznosítását és minden 

érdeklődő számára tájékoztatást nyújtson a különböző technikai megoldások, eszközök 

alkalmazási lehetőségeiről, előnyeiről és hátrányairól. A cég által életre keltett Wagner Solar 

Akadémia oktatási tevékenysége, a lakosság fórumokon való aktív részvételük és 

szaktanácsadásuk, illetve az online mérő- és ellenőrző rendszerük egyedülálló 

Magyarországon. 

 

A díjakat a Magyar Telekom képviselői a zsűri tagjaival együtt adták át a kategóriák 

http://www.rehabjob.hu/


nyerteseinek. A zsűri tagjai voltak: Simon Ernő (gazdasági újságíró), Dr. Pataki György 

(Budapesti Corvinus Egyetem), Bodó Péter (Tudatos Vásárlók Egyesülete), György Bence 

(TV2) és Szomolányi Katalin (Magyar Telekom). A Magyar Telekom évente megrendezett 

Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetése azt a célt szolgálja, hogy nyílt párbeszéd alakuljon 

a vállalat és érdekelt felei között. Az eseményt először 1997-ben rendezte meg a cég, az idei a 

XIV. volt a sorban.  

 

A kerekasztal-beszélgetésről és a DELFIN Díjról további információ az alábbi oldalakon 

található: 

http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/esemenyek/fenntarthatosagi_kerekasztal_be

szelgetes 

http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/esemenyek/delfin_dij 
 

 

forrás: gazdasagiradio.hu 

 

 

 

 

Az MSZP Országos Központjának közleménye 

 
Embertelen spórolás = megrokkant ellátás 
 

    A kormány 217 milliárd forint költségvetési spórolás reményében drasztikusan 

csökkentette a rokkantak pénzbeli ellátását és fenekestül felforgatta a megváltozott 

munkaképességűek ellátórendszerét. 

 

Januártól végleg megszűnik az az ellátás, amely a legnyomorúságosabb helyzetben élő 

rokkant emberek tízezreinek magát a létbiztonságot jelenti. Az embertelen spórolás 

következménye az is, hogy aki az elmúlt öt évben nem tud felmutatni közel 1100 biztosítási 

jogviszonyban eltöltött munkanapot, a pénzbeli ellátásra akkor sem jogosult, ha 99%-os 

rokkant! 

 

Januártól állandó ápolásra szorult betegek is egyetlen fillér nélkül maradnak. Ha ledolgoztak 

40 évet, ha nem. Az ellátórendszerből kitett súlyos betegeket valószínűleg még a 

statisztikákból is törli a Nemzeti Együttműködés Rendszere, amely a rokkantak 

foglalkoztatási programjával sem tart sehol. Vagyis azok, akiknek nem adnak 30 nap 

közmunkát, még foglalkoztatást helyettesítő támogatást sem kaphatnak. Mindezt akkor, 

amikor még az egészséges munkavállalók sem jutnak munkához.  

 

Orbán Viktor azt ígérte, senkit sem hagynak az út szélén. Mégis ezt teszik, sőt egyre tovább 

mennek: már a kiszolgáltatott emberek árokba lökésére készülnek. A méltó élethez való jogot 

azonban még Orbán Viktor tolvajkormánya sem veheti el. Az MSZP 2014 után minden 

magyar állampolgár alapvető emberi jogainak maradéktalanul érvényt fog szerezni. 
 

Korózs Lajos, 

az MSZP elnökségi tagja 

 

Kiadó: MSZP Országos Központ 
 

forrás: os.mti.hu 

 

http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/esemenyek/fenntarthatosagi_kerekasztal_beszelgetes
http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/esemenyek/fenntarthatosagi_kerekasztal_beszelgetes
http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/esemenyek/delfin_dij


 

 

 

 

 

 

 

Kerti Party a Civil házban 

 
A közel múltban a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Szegvári 

Csoportja megtartotta „Kerti Party” elnevezésű rendezvényét. A helyszín a község Civil 

házának udvara volt. 

 

Szép számmal összegyűltek a tagok. Arany Lajosné csoporttitkár köszöntötte a megjelenteket. 

Külön üdvözölte Gémes   László polgármestert Gyömbér Ferencné jegyzőt, valamint az 

egyesület részéről megjelent elnököt, sortársi tanácsadót, valamint az Ifjúsági Tagozat 

vezetőjét, aki egyben az egyesület  néhány hete megválasztott új titkára.  Kiemelte, hogy 

Kapota Mihály az Algyőn működő közösség titkára is jelen van. 
 

 

Először Tóth Margit az egyesület elnöke kapott szót, aki részletesen ismertette a „MOZGI” – 

Megváltozott munkaképességűek munka-hálózatának létrehozása című sikeres pályázatot. A 

felmerült kérdésekre válaszolt.  A projekt ismertető után szólt a segédeszközök felíratásáról, 

kiváltásáról. 

A csoport hagyományai közé tartozik, hogy összejöveteleiken köszöntik a névnaposokat, 

születésnaposokat.  Ez most is így történt.  A vendégeket is megajándékozta a csoport. Ezután 

következett a finom estebéd, babgulyás és a finom sütemény. 

forrás: promenad.hu 

 

Bemutatkoznak az amatőr írók az Alexandrában 

Június 26-án az Alexandra Könyvesház kávézója ad majd otthont a „Pillanat varázsa” 

című versíró pályázat legjobb munkáinak megismerésére. 

Az este célja az, hogy a fogyatékos és egészséges amatőr írók és műveik a nagyközönség 

előtt, méltó körülmények között mutatkozhassanak be. 

Igazi sikerként könyvelheti ez a Mozdulj! Egyesület tavasszal meghirdetett versíró pályázatát, 

hiszen hatalmas érdeklődést mutattak hazánk következő költőnemzedékének tagjai. Ezen a 

pályázaton minden művész megmutathatta költészet iránti szenvedélyét, függetlenül attól, 

hogy egészséges, mozgás- vagy éppen látássérült.  

 



A felhívásra egészséges és fogyatékossággal élő költők munkái egyaránt érkeztek. Június 26-

án egy nyárköszöntő irodalmi este keretein belül díjazott költőink legjobb alkotásai érdemes 

művészeken keresztül jut el az költészet barátaihoz. A helyszínül jelképesen a Károly körúti 

Alexandra könyváruház, hiszen az irodalmi kávéháznál nincs jobb helyszín az olvasás 

népszerűsítésére. 

Az elismert művészekből álló szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga a pályaművek 

értékelésénél, hiszen olyan szívhez szóló versek érkeztek, amik olykor könnyeket csaltak a 

szigorú szemekbe. 

„A pályázatra két kategóriában érkeztek munkák: az egyikben 14-18 éves kor közötti 

gyerekek műveit vártuk, a másikban a 18 év feletti művészek munkáit díjaztuk. Nagy 

megtiszteltetés számunkra, hogy a szakmai zsűri személyében Pogány Judit színésznőt 

tisztelhettük, aki mellett ráadásul olyan művészek álltak, mint Karácsonyi Zoltán és Ézsiás 

László.  

 

 

 



A zsűri végül rengeteg tanácskozás árán nevezte meg a nyerteseket. A helyzet nehézségét az 

is mutatja, hogy különdíjakat és még egy megosztott első helyezést is kiosztottak. A díjazott 

verseket olyan művészek prezentálják majd a közönségnek, mint Blaskó Péter, vagy a már 

említett Karácsonyi Zoltán” – árulta el Tálos Marianna. 

 

Az irodalmi estén a versek mellett a zene is helyet kap: fellép Krizbai Teca énekesnő, 

valamint Sas Sándor paralimpikon, aki Indulj el! című dalát adja majd elő. Az esemény 

díszvendégei: Garamvölgyi Annamária, a MÚOSZ „Fogyatékossággal élők a médiában” 

szakosztályának elnöke, Dr. Szőke László, az EMMI fogyatékosságügyi főosztályvezetője, 

valamint Orsós Zsolt, a Szolidaritás Nagykövete. 

 
forás: infogyor.hu 

 

 

 

Sérült gyerekekkel barlangászott a színésznő 

Ónodi Eszter, a Katona József Színház művésze, az Új Európa Alapítvány jószolgálati 

nagyköveteként indult túrára a Pál-völgyi-barlangba, ahol fogyatékkal élő gyerekekkel 

közösen fedezték fel a különleges útvonalakat és cseppkőképződményeket. 

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül 2004 óta működik egy olyan 

mozgás- és élményterápiás szakosztály, amelynek tagjai rendszeresen vezetnek 

barlanglátogatásokat mozgássérült és fogyatékkal élő gyermekek számára. Az évközi barlangi 

túrák 2-3 órát vesznek igénybe, amelynek előkészítésében és lebonyolításában önkéntesek és 

gyógypedagógusok is közreműködnek. 

  

A nehezen járható barlangjáratok meghódítása igazi kihívást jelent a sérült gyerekeknek. Saját 

korlátaik megtapasztalása mellett lehetőségük nyílik arra, hogy ezeket túllépve új 

élményekhez jussanak, önbizalmuk, önértékelésük erősödjön, a váratlan helyzetek 

megoldásával problémamegoldó képességük fejlődjön. 

A hallássérült gyermekek most Ónodi Eszterrel közösen járhatták be a Pál-völgyi-barlang 

meseszerű járatait, ahol hihetetlen lelkesedésről és bátorságról tettek tanúbizonyságot. 

- Valóban egy felejthetetlen érzéssel, élménnyel lettem gazdagabb, és nagyon örülök neki, 

hogy az Alapítvány jószolgálati nagyköveteként én is segíthettem most a gyerekeknek a 

barlang meghódításában. A túra során sokszor én magam is nehezen vettem a kanyargós 

barlangjáratok által teremtett akadályokat. Emellett teljesen lenyűgözött az, hogy ezek a 

gyerekek milyen akaraterővel jutnak előre a járatokban - mesélte a színésznő. 

forrás: mixonline.hu 

 

 

 

 

 

 



Tízezerrel több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnak, 

mint két éve 
 

 

Az elmúlt mintegy két év alatt tízezerrel 55 ezerre nőtt az állami támogatás 

igénybevételével foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek száma - mondta az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára 

csütörtökön Debrecenben 

 
 

Soltész Miklós a Segítő Vásár elnevezésű, fogyatékossággal élők által gyártott termékeket 

bemutató kiállítás megnyitóján beszélt arról is, hogy eddig ötezer kisebb vállalkozás 18 ezer 

munkavállalónak váltotta ki a rehabilitációs kártyát. 

Ezek a cégek nem akkreditáltatták magukat az állami támogatás igénybevételéhez, de a kártya 

kiváltásával a megváltozott munkaképességű foglalkoztatott után nem kell szociális adót 

fizetniük - ismertette. 

 

Az államtitkár szerint az akkreditációt választó vállalkozások finanszírozása kiszámíthatóbb 

lett, és könnyebben juthatnak piachoz. 

Soltész Miklós elmondta: a Segítő vásár az első debreceni állomás után decemberig további 

hat városban kívánja népszerűsíteni a megváltozott munkaképességűek által gyártott 

termékeket, és egyben demonstrálják, hogy ezek az emberek is képesek piacképes termékek 

előállítására. 

Hozzátette: a Segítő vásárnak továbbra is a közelmúltban eltűnt hegymászó, Erőss Zsolt 

marad az arca, aki mindig is támogatta a fogyatékkal élőket. 

 

Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár ismertette: a 

segítő vásárlás logót minden olyan cég igényelheti és megjelenítheti termékein, amely 

többségében megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat és akkreditáltatja magát. 

A rendezvények egyik szervezője, a Salva Vita Alapítvány ügyvezetője, Végh Katalin 

közölte, hogy minden régiót érinteni fog a vásár, így év végéig Balatonfüreden, Miskolcon, 

Pécsen, Békéscsabán, Győrben és Budapesten is megtartják. Az ügyvezető az MTI 

érdeklődésére elmondta, hogy a debreceni vásáron a régió 15 vállalata állította ki termékeit. 

 

Papp Csaba, a debreceni önkormányzat szociális- és egészségügyi bizottságának alelnöke 

szólt arról, hogy Debrecenben 600-700 megváltozott munkaképességű ember él. Véleménye 

szerint sokuknak csak akkor van esélyük a fejlődésre, ha foglalkoznak velük és ha 

dolgozhatnak. 

Államtitkári látogatás a PIREHAB Nonprofit Kft. Debrecen-Szikgáti üzemében 

 



Nem csak a Segítő Vásár első vidéki megnyitójára érkezett Debrecenbe Soltész Miklós, 

szociális és családügyért felelős államtitkár.  

 

Meghívást kapott ugyanis a PIREHAB Nonprofit Kft. Debrecen-Szikgáti telephelyének 

üzemlátogatására, ahol betekintést nyert Hajdú-Bihar megye legnagyobb munkaadójának a 

rehabilitációs foglalkoztatás területén betöltött szerepére. Mint mondta: az ilyen 

foglalkoztatóknak köszönhetően amellett, hogy hasznos munkát végeznek a fogyatékossággal 

élők, még plusz jövedelemre is szert tehetnek. Az államtitkár szerint ennek azért is van nagy 

jelentősége, mert így be tudják bizonyítani a társadalomnak, hogy az általuk készített 

termékek is piacképesek. Soltész Miklós hozzátette: követendő példa az a küzdelem, amivel 

ők megpróbálják a saját életüket erősíteni és segíteni. 

 
forrás: www.kormany.hu 

 

 

 

 

226 kilométer a nemzeti színkottásokért 
 

 

A 29 esztendős zeneterapeuta tavaly a Bátor Táborért futott, idén pedig a Nemzeti 

Színkottás Zenekarért akarja teljesíteni az Ironman Hosszútávú Triatlon Országos 

Bajnoság 226 kilométeres távját. Számára ez nem csupán egy kihívás, mivel ő ezzel az 

embert próbáló teljesítménnyel kíván adományokat gyűjteni. Szerinte így sokkal 

hitelesebb az adománygyűjtés, mintha csak felhívást tenne közzé. 

 
 

A fiatal zeneterapeutával áprilisban az autista-világnapon találkoztunk Gyöngyösön. A beteg 

gyerekekkel adott koncert akkor nagy sikert hozott a Kékestetőn. Most újabb embert próbáló 

kihívásra készül, célja, hogy teljesítményével adományokat gyűjtsön a Nemzeti Színkottás 

Zenekar javára. Peti szerint a zene remek önkifejezési mód, lehetőség a feszültségkezelésre, 

az érzelmi paletta bővítésére s a kreativitás kiélésére. 

 

Önbizalombomba rejlik a zenében 

 

„Édesanyám orvos, édesapám szociális területen dolgozik, így az elengedhetetlenül szükséges 

affinitást a családomtól kaptam abba a bizonyos „batyuba”. Tizenöt éves koromban laikus 

segítőként részt vettem egy értelmi fogyatékkal élő gyerekek részére szervezett nyári 

táborban, ekkor szerettem bele a munkába. Mikor megismertem az értelmi fogyatékkal élők 

világát, egyből sejtettem, hogy a zene ajándéka nagymértékben fogja emelni az 

életminőségüket, bővíteni a lehetőségeiket” – meséli a zeneterapeuta. 

 

Nádudvari Peti élete a muzsika, s mindazt, amit a zenétől kap, igyekszik tovább is adni. Mint 

mondja, a zene eszközével, a zene által adott lehetőségeknek köszönhetően tudja fejleszteni 

az értelmi sérülteket. Közel tíz esztendeje foglalkozik velük, 2009 óta pedig a Nemzeti 

Színkottás Zenekar felkészítője is. Peti úgy véli, a sikerorientált attitűd pozitívan hathat a 

sérült fiatalokra. A zeneterapeuta elmondta, egy olyan értelmi sérült ember, akinek sérülése 

enyhe fokú, vagyis a világban rendkívül sok mindent felfog és meglát, tisztában van 

korlátaival. Szerinte éppen ezért fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek a zenekar életében, 

hiszen a turnék, koncertek során ők is kivívják a barátok, szülők büszkeségét, ami számukra 

hatalmas önbizalombombát jelent. 
 



Tavaly a Bátor Táborért futott, idén a Nemzeti Színkottás Zenekar támogatásáért szeretné 

teljesíteni az Ironman Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokságot. Peti elmondta, a befolyó 

összeget az évente egy-két alkalommal megrendezett zenekari tábor finanszírozására fordítják 

majd. 

 

Teljesítményével példát mutat 

 

„Amikor az ember először találkozik sérült fiatalokkal, az első reakció nyilván a meghatódásé 

és az enyhe sokké. A sokk itt szigorúan pozitív értelemben értendő, de aztán kialakul egy 

szemlélet, egyfajta sikerorientált szemlélet. Hiszen nekünk ezekkel a sérült emberekkel, 

fiatalokkal célunk van” – véli Peti. 
 

 

 
 

 

 

Peti tíz éve foglalkozik egyik legkedvesebb tanítványával, Bencével, aki halmozottan sérült, 

mivel a középfokú értelmi fogyatékossága mellé társul mozgássérültség is. A zeneterapeuta 

gyorsan hozzáteszi: „A zongorán egész ügyesen boldogul. Van egy duettünk, amelyben 

átdolgozunk világslágereket olyan módon, hogy Bence játssza a felső, én pedig az alsó 

szólamot, és ezáltal tulajdonképpen egy egészséges és egy sérült zenész teljesen egyenrangú 

együttműködése zajlik” – magyarázza a zenész, aki hangsúlyozza, Bence példája is 

bizonyítja, hogy a zeneterápiának milyen nagy lehet a jelentősége, hiszen ez az 

együttműködés is tanúsítja, hogy az értelmi fogyatékkal élők is részei lehetnek a társadalom 

kreatív részének. 

 



„Őket nem perifériára kell szorítani, és nem félni kell tőlük, hanem közénk integrálni, hiszen 

szükség van a munkájukra. Bence esetében ez a közös zenélés, szükség van rá, hiszen 

kiegészíti az én produkciómat” – teszi hozzá Nádudvari Peti. 

 

A fiatal gyöngyösi zenész az MNO-nak elmondta, az ironman után jövőre újabb kihívást tűz 

maga elé. Egy hegyi ultramaratont szeretne teljesíteni az Alpokban, az induláshoz szükséges 

kvalifikációs pontokat már korábban megszerezte. Peti hangsúlyozta, hogy a jövőben is 

szeretne jótékony célokért sportolni, s reméli, hogy a zene mellett a sport-mozgás élményével 

is tud majd segíteni a fogyatékkal élőknek, például vakoknak és kerekes székeseknek. 
 

 

forrás: mno.hu 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Széleskörű egyeztetés eredményeként változtak az emelt összegű családi 

pótlékra jogosító feltételek 
 

Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága a beteg gyerekek után járó családi 

pótlék kapcsán hangsúlyozza, hogy az Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatai 

számos szakértő bevonásával alakították ki konszenzusukat arra vonatkozóan, hogy a 

betegségcsoportok nevesítése szakmailag pontosan, BNO szerint, továbbá a 

betegségteher szempontjából méltányosan legyen pontosítva. 

 

A magasabb összegű családi pótlékra, a gyermekek mindennapi életében napi problémát 

okozó, a gyermek és a család számára komoly betegségterhet jelentő betegség és 

fogyatékosság jogosít.  

 

Azok a betegségek, melyek átmenetiek, vagy tartósak ugyan, de a gyermek gyógykezelése 

megoldott, életminősége a gyermekeknek járó egészségügyi ellátással teljes körűen 

biztosítható, pusztán a diagnózis fennállása miatt nem jogosítanak magasabb összegű családi 

pótlékra.  

 

Természetesen a jövedelmi és egyéb rászorultsági tényezők fennállása esetén, egyéb 

jogszabályok alapján igényelhetők, vagy alanyi jogon járnak a különböző szociális juttatások.  

 

Az államtitkárság kiemeltem fontosnak tartja az emelt családi pótlékra jogosító 

megbetegedések kapcsán a széleskörű társadalmi párbeszédet, hogy a rendszer méltányosan, 

transzparensen es ellenőrizhetően működjön És a jogosultak számára egyszerűen hozzáférhető 

legyen.  

 

(Egészségügyért Felelős Államtitkárság) 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

  
 
 

-RENDEZVÉNYEK-  

 

Megkezdődött a Bicebóca tábor 

 
2013. június 22. (szombat) – június 27. (csütörtök) Helyszín: Fonyódliget, Hotel Dam, 

Virág utca 34. 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

kezdeményezésére az idén fogyatékossággal élő gyermekek táborozását is támogatja az 

Erzsébet-program.  

 



A táborban 130 gyermek vesz részt, a programokat a MEOSZ Bicebóca Alapítványa szervezi. 

A gyermekeket értelem- és mozgásfejlesztő játékok, mozgásterápiás programok, 

sportvetélkedők várják. Lesz úszás és kirándulás, de Ki mit tud?-ot és Tátikát is rendeznek a 

szervezők, hogy a táborozóknak minél több, emlékezetes élményben legyen részük.  

 

A szociális üdülési program keretében megrendezett táborban 18 év alatti, fogyatékossággal 

élő gyermekek és kísérőik vesznek részt, akiknek minimális önrészt kellett befizetniük. A 

súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelő családok többsége rendkívül nehéz anyagi és 

szociális körülmények között él, a nyaralást, a rekreációs lehetőségeket szinte egyáltalán nem 

engedhetik meg maguknak, ezért nagy segítség, hogy az állam támogatja a gyermekek 

nyaralását.  

 

Az Alapítvány szerint a fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak több más területen is 

segítségre van szükségük: az államnak ki kellene alakítania például a korai szűrés rendszerét, 

hogy a fogyatékossággal született gyermekek időben megkaphassák a szükséges fejlesztést, és 

speciális családsegítő központok létrehozásával biztosítania kellene a családok teljes körű 

tájékoztatását is. Hazánkban a legfrissebb népszámlálási adatok szerint több mint 30 ezer 

fogyatékos gyermek él.  

 

 

Köszönjük a szerkesztőségnek, ha beszámol a táborról!  

 

Fotózás, forgatás, interjúkészítés ügyében kérem, keressék  

 

Kovács Ágnest, a Bicebóca Alapítvány elnökét a 06-70/337-0996-os telefonszámon!  

 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány: Kiss Melinda szóvivői munkatárs, 06-30/617-7701. 

www.erzsebetprogram.hu 

 

 

Üdvözlettel 

 

 

Gábor Imola 

sajtófőnök 

MEOSZ 

30/466-1559 

 

 

Megrendezés dátuma: 2013 június 28. 

2013 június 23. 

  
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 



-PÁLYÁZATOK- 

 

MindigNő cikkíró verseny 2013 
 

A MindigNő Portál 2013-ban is meghirdeti cikkíró versenyét. A pályázat célja Az alábbi 

témakörökben cikkek írása a MindigNő Portálra. Témakörök: 

Nőiség  

 

A nők férfiszemmel (kivételesen ebben a témakörben férfiak tollából várunk írásokat)  

Párkapcsolat  

 

Ismerkedni jó  

A házasélet örömei  

A tökéletes anyós-meny viszony.. Van ilyen? (anyósok, menyek írásait várjuk)  

Hogyan éljük túl a válást?  

Lehet-e könnyű az újrakezdés? (párkapcsolat vagy válás után)  

Gyermeknevelés  

 

Család lettünk, azaz a kisgyermekes szülők örömei, nehézségei  

A kamaszkort csak túlélni lehet?  

Fogyatékkal él, tartósan beteg a gyermekem, de erős vagyok  

Segítség! Kirepültek a gyerekek.. de már jól vagyok  

Egyéb  

 

Novella (fiktív történet)  

Pályázók köre  

 

Magánszemélyek.  

 

A pályázat részletei  

 

A Cikkíró Versenyen regisztációt követően vehetnek részt látogatóink, pályázatokat csak ők 

küldhetnek be. A beküldött cikk mellett ezért jelezni kell a regisztrációs nevet, mert a cikk 

szerzőjeként ezt a nevet jelentetjük meg. Ha szeretnétek, hogy a nevetek jelenjen meg, akkor 

jelezzétek azt felénk.  

 

A cikk 1500-3500 karakter hosszúságú lehet. Tartalmazzon egy figyelemfelkeltőcímet és egy 

érdekes, 8-10 szóból álló bevezetőt, ami az olvasót továbbolvasásra ösztönzi. Lehetőleg 

bekezdésekkel tagolt, átlátható legyen a szöveg. Képet ne csatolj hozzá, különböző jogi 

problémák miatt, azt mi szolgáltatjuk tiszta forrásból.  

 

Díjak:  

 

I. hely: Az alsóörsi Laroba Hotel által felajánlott wellnesshétvége, mely 2 főre 2 éjszakára 

tartalmaz szállást, félpanzióval, wellness szolgáltatások igénybevételével.  

Különdíj: A herceghalmi Hotel Abacus által felajánlott wellnesshétvége, mely 2 főre 2 

éjszakára tartalmaz szállást, félpanzióval, wellness szolgáltatások igénybevételével.  

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 



A pályázat benyújtása  

 

Határidő: 2013. augusztus 30. 12.00h  

 

További információ  

 

cikkiroverseny@gmail.com  

 

Tovább a teljes pályázati kiírásra  

 

MindigNő cikkíró verseny 2013 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 augusztus 30. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/06/01/mindigno-cikkiro-verseny-

2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3W7rV6.x5iz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete  

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

